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المستخمص

 في تثبيط نمو بعضpeganum harmala L  مل) لممستخمص المائي لبذور الحرمل/ ممغم500-25 ( اختبرت الفعالية التثبيطية لتراكيز مختمفة

 والموجبة لصبغة گرامE.coli وSalmonella spp.,Pseudomonas aeruginosa أجناس البكتيريا المرضية السالبة لصبغة گرام والتي شممت

 وقد أظيرت النتائج ارتفاع الفعالية, عن طريق قياس قطر المنطقة الشفافة الناتجة من التثبيطBacillus spp. وStaphylococcus aureus
 اذ كان قطر المنطقة الشفافة,التثبيطية لممستخمص المائي لبذور الحرمل بتراكيزه المختمفة تجاه البكتريا الموجبة لصبغة گرام مقارنة بالسالبة لصبغة گرام

 ممم عمى التوالي مقارنة14 و12  ىيStaphylococcus aureus  وBacillus spp. مل تجاه أجناس البكتريا الموجبة/ ممغم25 عند التركيز

 واستمر االتجاه, ممم عمى التوالي6  وNil ,7  والتي كانتE.coli وPseudomonas aeruginosa , Salmonella spp. بالسالبة لصبغة گرام
Staphylococcus  وBacillus spp.  ممم ألجناس البكتريا الموجبة18 و15 مل اذ سجمت أقطار المنطقة الشفافة/ ممم50 نفسو عند التركيز

 وازداد قطر المنطقة الشفافة مع ازدياد تركيز المستخمص المائي, ممم ألجناس البكتريا السالبة وحسب تسمسميا السابق10 وNil ,9  مقارنة بـaureus
 ممم13 مل الذي استقر عنده قطر المنطقة الشفافة عمى/ ممغم300 لبذور الحرمل ولكافة أجناس البكتريا المستخدمة في الدراسة الحالية حتى التركيز

 وكان قطر المنطقة الشفافة لمبكتريا السالبة,Staphylococcus aureus  ممم لنوع البكتريا الموجبة27 وE.coli بالنسبة لنوع البكتريا السالبة
 ممم عند نفس20 بينما ارتفع قطر المنطقة الشفافة الى, مل واستقر لكافة التراكيز الالحقة/ ممغم350  ممم عند التركيز15  ىوSalmonella spp.
 وعند التركيز,مل/ ممغم500  الموجبة الصبغة واستقر عند نفس القطر لمتراكيز الالحقة ولحدBacillus spp. مل) بالنسبة لبكتريا/ممغم350(التركيز

 السالبة الصبغة واستقر عمى نفس القطر لمتراكيز الالحقةPseudomonas aeruginosa  ممم لبكتريا22 مل كان قطر المنطقة الشفافة ىو/ ممغم400
.مل/ ممغم500 ولحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. مستخمص الحرمل والبكتريا, الفعالية التثبيطية لمحرمل, الحرمل:الكممات المفتاحية

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 44(2): 234-240, 2013

Al-Khazraji et al.
THE INHIBITION ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF PEGANUM HARMALA
SEEDS IN GROWTH OF SOME PATHOGENIC BACTERIA

Abdul Jabbar A. Al-Khazraji1

Gulboy A. Nasir

2

Research Chief
Assistant Instructor
1
Ministry of Science and Technology
gulboyalnasiry@yahoo.com

Amir K.Abbas1
2

Suhaila Ghafory1

Moayed A. Touej1

Research
Research
Research Chief
College of Agriculture, University of Baghdad
alansari522000@yahoo.com

ABSTRACT
An experiment was conducted to evaluate the inhibition activity of different concentrations of aqueous extract of Peganum
harmala L seeds extract (25-500 mg/ml) in growth of some pathogenic G-bacteria species (e.g. E.coli, Pseudomonas aeruginosa
and Salmonella spp.( and G+ species (e.g. Staphylococcus aureus and Bacillus spp.). Activity of Peganum harmala seed
aqueous extract in bacterial inhibition was tested by well-diffusion agar with piercing cork (8mm diameter).Result revealed,
that different concentrations of aqueous peganum harmala L seeds extract was exhibited high inhibition activity in growth of
G+ bacteria species in the comparison of G- bacteria. The inhibition zone diameter at 25mg/ml conc. of aqueous seed extract
was 14 and 12 mm for G+ Bacillus spp.and Staphylococcus aureus respectively in the comparison with G- species (E.coli,
Pseudomonas aeruginosa and Salmonella spp.( which was 7,Nil and 6 mm respectively, similar trend to that of 50 mg/ml conc.
was found, inhibition zone was 15 and 18 mm for Bacillus spp. and Staphylococcus aureus respectively, whereas it was 9,Nil
and 10 mm for E.coli, Pseudomonas aeruginosa and Salmonella spp. respectively. Inhibition zones were extrusive
proportioning with increasing of concentration it was elevated positively with the extract concentration increasing for all
species of pathogenic bacteria species which used in this study. The maximum inhibition zone diameters was 13 mm and
27mm for E.coli and Staphylococcus aureus at 300 mg/ml conc., it was 15 and 20 mm for Salmonella spp. and Bacillus spp.
respectively at 350 mg/ml conc., of aqueous pegnum harmala L seeds extract, last but not least the maximum inhibition zone
diameter was 22mm for Pseudomonas aeruginosa at 400 mg/ml concentration.
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واحدا من ىذه الحمول اذ استخدمت المستخمصات النباتية في

المقدمة

تثبيط نمو العديد من انواع االحياء المجيرية الممرضة لما

االسم العممي لنبات الحرمل ىو ,Peganum harmala L

تحويو من مواد كيميائية مؤثرة في نمو ىذه األحياء ومنيا

وىو نبات عشبي معمر ينتمي الى العائمة القديسية

 Zygophylaceaeويعد من االعشاب الطبية التي تستخدم

مستخمصات الحرمل الذي تعود فعاليتو التثبيطية لما يحويو

في العالج الشعبي ( 14و ,)16ينمو في البيئات الجافة

من مركبات كيميائية تشمل عمى أنواع مختمفة من أشباه

الفالفونيدات

والبوادي والسيول والمناطق المعتدلة الح اررة والدافئة وفي

),(flavoinids

الكاليكوسيدات

) (glycosidesوالتانين ) .(Tanninsكما يحتوي عمى اربع

االراضي الجبمية .لقد استخدم الحرمل في عالج العديد من

الحاالت المرضية ,فقد استخدم في عالج حاالت االكتئاب

قمويدات ميمة ىي اليارمين ) ,(Harmineاليارمان

في اليمن ,إذ وجد أن اليارمالين وىو احد القمويدات الفعالة

واليارمالول

),(Harmane

اليارمالين

)(Harmaline

) (Harmaloleالتي تكون عمى االقل  % 5.9من الوزن

في الحرمل يعتبر محف اًز لمجياز العصبي المركزي ( ,)18كما

الجاف لمبذور ( .)13ذكر  Pulpatiواخرون ( )24ان

استخدمت بذور الحرمل في معالجة سرطان الجمد في

الحرمل يتكون من  Harmineو Hramalineو Peganine

المغرب ,إذ أظيرت مستخمصات البذور فعالية كبيرة ضد

مختمف األورام الخبيثة سواء كانت  in vivoأو in vitro

) (Vasicineو ,Vasicinoneفقد ذكر  Edziriواخرون

( .)16لمحرمل خواص مضادة لألكسدة )(antioxidant

( )9ان مستخمصات الجزء اليوائي (أوراق وأزىار) الحرمل

تحتوي عمى كمية كبيرة من  poly phenolالذي يعرف عنو

ومضادة لمتطفير ) ,)21( (antimutagenicوتشير األبحاث

فعاليتو الكبيرة المضادة لمبكتريا ,وذكر  Arshadواخرون ()7

الى ان اإلغريق القدماء كانوا يستخدمون مسحوق بذور

ان لمحرمل فعالية ضد البكتريا المقاومة لألدوية .كما ذكر

الحرمل لمتخمص من الدودة الشريطية ,معالجة الحمى الراجعة

 Mirsaواخرون ( )20ان احد المركبات الموجودة في

(نتيجة تأثير المالريا) ( ,)23كما ان استخدام الحرمل اظير

الحرمل وىو  peganineآمن وفعال ضد طفيمي الميشمانيا

تأثيرات حافظة لمحياة ) (life savingلممواشي المصابة

 .Lieshmania donovaniكما اشار  Lalaواخرون ()15

بحمى الساحل الشرقي ) (East Coast Feverالتي يمكن

الى ان المركب لقموي  Harmineلو فعالية في تدمير

ان تكون قاتمة ومميتة  %100لحوالي  1.1مميون من الماشية

طفيميات  ,intracellularاذ يستخدم بشكمو المتحوصل

في أفريقيا لعام  .)8( 1992كما وجد  Hamdenواخرون

) (vesicular formsفي التطبيقات الطبية في االنسان .كما

( )11ان لمستخمصات الحرمل فعالية في تقميل السمية

اكد  )5( Al-Izzyان مستخمص الحرمل كان فعاالً في تثبيط

المستحثة بواسطة الثايو يوريا في ذكور الجرذان ,ويمكن ان

نمو  Candidaو Lactobacilliالمعزولتين من لعاب

يقمل مسحوق الحرمل من عممية تكوين النطف وخصوبة

االنسان .كما ان مركب اليارمالين ) )Harmalineوىو قمويد

ذكور الجرذان( ,)11كما اظيرت نتائج العمل المختبري تفوق

ميم في نبات الحرمل اظير نتائج ايجابية في تثبيط النمو

زيت بذور الحرمل بتركيز  %2في احداث اعمى نسبة قتل

البكتيري ( )25وبخاصة البكتريا الموجبة لصبغة غرام (,1

لمحشرة القشرية البيضاء التي تصيب النخيل ( ,)4كما وجد

 .)27 ,25وأكدت البحوث ان مستخمص الحرمل

 )3( Al-asadiان المستخمصان المائي والكحولي لنبات

بالكموروفورم لو فعالية تثبيطية لمبكتريا الموجبة لصبغة غرام

الحرمل اظير فعالية تثبيطية ضد الفطر M.scaettae

اعمى من فعاليتو التثبيطية لمبكتريا السالبة لصبغة غرام (,9

المسبب مرض خياس طمع النخيل .ان التطور السريع

 .)12وان مستخمص الحرمل بالميثانول اظير نفس التأثير

لمقاومة البكتريا لممضادات الحيوية التقميدية وتغير طبيعة

عمى فعالية البكتريا الموجبة ( ,)12وفعالية مضادة لمفيروسات

اإلصابات المعتادة من المشاكل الكبيرة والمعقدة في الوقت

( )9ومستخمصو بالبيوتانول لو فعالية مضادة لألكسدة (.)9

الحالي ,لذلك كان البد من استحداث مواد وطرق جديدة
لمواجية ىذه التحديات ,فكان استخدام المستخمصات النباتية
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متر بعدىا حضرت التراكيز التالية ,100 ,50 ,25(:

المواد والطرائق

)500 ,450 ,400 ,350 ,300 ,250 ,200 ,150

العزالت البكتيرية

ممغم/مل بمزج حجم معين من المحمول الخزين مع الماء

استخدمت العزالت البكتيرية ),Escherichia coli(E.
)(Ps.

aeruginosa

,Pseudomonas

المقطر المعقم وحسب المعادلة  C1V1=C2V2حيث يمثل

)Salmonella spp ,Staphylococcus aureus (S.

 C1V1حجم وتركيز المحمول الخزين و C2V2يمثل حجم

) Bacillus spp(Bac.) ,(sal.التي شخصت في مختبرات

وتركيز المحمول المراد تحضيره.

تحضير العالق البكتيري

مركز بحوث الغذاء/و ازرة العموم والتكنولوجيا من مصادر

حضر العالق البكتيري بأخذ عدد من المستعمرات البكتيرية

غذائية واعتمدت رسميا من قبل مختبر الصحة المركزي.

بوساطة إبرة التمقيح ) (Loopووضعيا في أنابيب حاوية عمى

زرعت العزالت البكتيرية عمى سطح اآلكار المغذي المائل

الوسط المغذي السائل لغرض تنشيط ونمو البكتريا ,ثم

وحضنت بدرجة  37°Cمدة  24ساعة ,وحفظت بعدىا بدرجة

حضنت األنابيب مدة  18ساعة وبدرجة ح اررة ° 34م وقورن

 4°Cلحين االستخدام.

العالق البكتيري مع محمول مكفرالند القياسي الذي يعتمد عمى

تحضير المستخمصات المائية

درجة تعكر العالق البكتيري وذلك بحساب عدد البكتريا لكل 1

اعتمدت طريقة  (2(Abasو (6) Anesini&Perezفي

مل من العالق حيث يكون العدد البكتيري مقارباً الى

تحضير المستخمصات المائية لنبات الحرمل ,إذ اخذ  15غم

 1.5x10خمية  /مل.

من مسحوق المادة الجافة لمنبات ووضع في دورق خاص

8

سعة  500مل وأضيف إليو  100مل من الماء المقطر

إجراء االختبار التثبيطي لنمو البكتريا

بدرجة  ,37°Cثم رشح المستخمص اوال باستخدام قمع بخنر

مل من المستخمص عمى الوسط المغذي الصمب وحضنو مدة

تم التأكد من عدم تموث المستخمص النباتي وذلك بزرع 0.1

المعقم ,وترك الدورق في الحاضنة الي اززة مدة  24ساعة

 24ساعة بدرجة  .37°Cنشر  0.1مل من العالق البكتيري

يحوي عمى قطعة من الشاش الطبي إلزالة الشوائب وثانياً

عمى األطباق الحاوية عمى وسط )(Miller Hinton

باستخدام اوراق ترشيح  , Wattman No.1نبذ الراشح في

بوساطة المسحة المعقمة  Sterile swabعمى سطح الطبق

جياز الطرد المركزي بسرعة  2500دورة/دقيقة مدة  15دقيقة

بعدة اتجاىات وبشكل متجانس ويترك مدة قصيرة بعدىا

بعدىا اخذ الراشح ووضع في الحاضنة بدرجة  37° Cمدة

عممت حفر بقطر  5ممـم في الوسط المزروع بالثاقب الفميني

 72-48ساعة لمحصول عمى المسحوق الجاف ووضع في

واستخدمت

الثالجة بدرجة  4°Cلحين االستخدام وقد تم التأكد من عدم

تموث المستخمص النباتي وحسب ما مذكور في الفقرة  3ادناه.

التراكيز

المحضرة

من

التركيز

االصمي

لممستخمص المائي المحضرة سابقاً بالماء المقطر المعقم.

واضيف مقدار  0.1مل من كل تركيز لكل حفرة مع ابقاء

اختبار فعالية المستخمص النباتي في نمو البكتريا

واحدة من الحفر كمعاممة سيطرة بإضافة الماء المقطر

اجري ىذا االختبار بطريقة االنتشار في الحفر Well-

المعقم .حضنت االطباق بدرجة  37°Cمدة  24ساعة.

 diffusion agarباستخدام ثاقب الفمين بقطر  8ممــم,

حددت فعالية كل تركيز من المستخمص بقياس منطقة التثبيط

وتمتاز ىذه الطريقة بكفاءتيا وسيولة اجراءىا مقارنة بطريقة

 Inhibition zoneحول كل حفرة (.)17

أوراق الترشيح (.)17

النتائج والمناقشة

تحضير تراكيز المستخمص المائي

أظيرت نتائج المعاممة بالتراكيز المختمفة لممستخمص المائي

حضر محمول الخزين  Stock solutionمن المستخمص
النباتي بإذابة  5غم من اصل  33غم من المسحوق النباتي

لبذور الحرمل تبايناً في تثبيط نمو االنواع البكتيرية المختمفة

 500ممغـم/مـل ثم رشح المحمول الخزين لغرض التعقيم

لصبغة

والمستخدمة في التجربة (جدول  ,)1اذ كان التأثير التثبيطي

المجفف في  10مل من الماء المقطر لمحصول عمى تركيز

لممستخمص

في

نمو

البكتريا

السالبة

غرام (Salmonella spp. , E.Coli, Pseudomonas

بمرشحات  0.22 Wattman membrane filterمايكرو
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) aeruginosaاقل نسبياً مقارنة بالبكتريا الموجبة لصبغة
غرام ( )Staphylococcus aureus, Bacillus spp.في

التراكيز الواطئة .وىذا يتفق مع ما وجده  Edziriواخرون
( )9و Hayetواخرون ( )12لمستخمصات الحرمل
بالكموروفورم والميثانول .فقد بمغ قطر المنطقة الشفافة الناتجة
من تثبيط بكتريا  E. coliعند التركيز  25ممغم/مل من
المستخمص المائي لبذور الحرمل ىو  7ممم كما في الشكل
( ,)1واعمى تثبيط تم الحصول عميو عند التركيز 300

شكل  .1بكتريا  E.Coliعند التركيز 25ممغم/مل من المستخمص

ممغم/مل اذ بمغ قطر المنطقة الشفافة  33ممم .اما بكتريا

المائي لمحرمل

 Pseudomonas aeruginosaفقد اظيرت مقاومتيا

لمتركيزين  50 ,25ممغم/مل ,في حين بمغ قطر المنطقة
الشفافة عند التركيز  100ممغم/مل  18ممم كما في الشكل
( )3وازداد بزيادة التركيز حتى بمغ مقدار التثبيط  22ممم
بتركيز  400ممغم/مل .بينما اظيرت بكتريا spp.
 Salmonellaحساسيتيا لممستخمص المائي لنبات لحرمل

بتركيز  25ممغم/مل ,اذ بمغ قطر المنطقة الشفافة  6ممم كما
في الشكل ( )4وازداد القطر بزيادة التركيز ليصل اعمى

شكل .2بكتريا  E.coliعند التركيز 100ممغم/مل من مستخمص

مستوى لو ( 15ممم) بتركيز  350ممغم/مل.

الحرمل

جدول  . 1الفعالية التثبيطية لممستخمص المائي لنبات
الحرمل عمى بعض األنواع البكتريا المختبرة
قطر منطقة التثبيط ( ملـم )

التركيز
ملغم/
مل

E.

25

7

50

9

100
150
200
250
300
350
400
450
500

12
12
12
12
13
13
13
13
13

Ps.
No
inhibit
No
inhibit
18
18
19
19
19
21
22
22
22

Sal.

S.

Bac.

6

12

14

10

18

15

13
13
14
14
14
15
15
15
15

22
23
24
26
27
27
27
27
27

17
18
18
19
19
20
20
20
20

شكل  .3بكتريا  Pseudomonas aeruginosaعند التركيز
100ممغم/مل من المستخمص

شكل  .4بكتريا Salmonella spp.عند التركيز 25ممغم/مل من
المستخمص
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المونية الدقيقة ,وجد  Takaisi-Klkuniو)30( Schilcher
بان مستخمص العكبر ) (propolisبااليثانول يتداخل مع
االنقسامات الخموية لبكتريا  Streptococcusمن خالل
تكوين عدة خاليا كاذبة او تشويش السايتوبالزم او تثبيط
تصنيع البروتين الذي تقود الى تحمل البكتريا ,كما اكد ()19
بان مستخمص العكبر وبعض المكونات الفينولية تؤثر عمى
حالة الطاقة الحيوية لغشاء الخمية بتثبيط امكانياتو مما يقود

شكل  .5بكتريا Salmonella spp.عند التركيز 100ممغم/مل

الى زيادة نفاذيتو لأليونات وتعويق البكتريا .فاحتمال ان تكون

أما بالنسبة لمبكتريا الموجبة لصبغة غرام والمتمثمة ببكتريا

مثل تمك الميكانيكيات ىي السبب وراء تثبيط نمو أجناس

لنبات الحرمل فعالية تثبيطية أعمى تجاه ىذه البكتريا في

ان تأثير المستخمص المائي لبذور الحرمل في أنواع البكتريا

 Bacillus spp.و S. aureusفقد اظير المستخمص المائي

البكتريا قيد الدراسة بالمستخمص المائي لبذور الحرمل .لوحظ

التراكيز الواطئة ( 52ممغم/مل),وازداد قطر المنطقة الشفافة

بكتريا

السالبة لصبغة كرام كان متباينا اذ كانت

بزيادة التركيز اذ بمغ قطر المنطقة الشفافة  35و 31ممم عند

 Pseudomonas aeruginosaىي األكثر تأث ار تمييا

 aureusو Bacillus spp.عمى التوالي ,وأعمى تثبيط تم

بكتريا

التركيز  52ممغم/مل بالنسبة لبكتريا Staphylococcus

بكتريا  Salmonella spp.ثم أل ـ ـ E. coli
لمبكتريا

الحصول عميو لبكتريا  Staphylococcus aureusعند

aureus

التركيز  333ممغم/مل إذ بمغ قطر المنطقة الشفافة  54ممم,

الموجبة

لصبغة

كرام

Staphylococcus

فقد

أكثر

بكتريا  Bacillus spp.بالفعالية التثبيطية

أما بالنسبة

كانت

تأث ار

من

لممستخمص

في حين بمغ أعمى تثبيط وىو  53ممم بالنسبة

المائي لبذور الحرمل .ان المنطقة الشفافة لمتثبيط ازدادت مع

النتائج المستحصل عمييا لوحظ ان المستخمص المائي لبذور

القمويدات األساسية التي ليا القابمية عمى ان تقحم نفسيا مع

لبكتريا  Bacillus spp.عند التركيز  323ممغم/مل .من

زيادة تراكيز المستخمص ,وىذا ربما يعود الى زيادة مستويات

الحرمل لو فعالية تثبيطية عمى كافة أنواع البكتريا قيد

 DNAاالحياء المجيرية مؤدية إلى قتميا (.)5كما أشارت

الدراسة ,فقد أشار  Muhammadو)22( Muhammad

الدراسات بان مشتقات ألبيتا كاربولين تثبط أنزيمات DNA-

الى ان القاعدة العامة تؤكد ان المستخمص يعتبر فعاال تجاه

 isomerasesوتدخل في تصنيع الـ  DNAإذ تتداخل ىذه

كل من البكتريا او الفطريات اذا كان قطر المنطقة الشفافة

المشتقات مع الـ  DNAعبر كل من االرتباط باألخدود

يزيد عمى  3ممم ,كما أشارت النتائج الى ان المستخمص

) (groove bindingواألنماط االقتحامية (intercalative

المائي لمحرمل كان أكثر تثبيطا لمبكتريا الموجبة لصبغة كرام

) modesمسببة تغييرات ىيكمية رئيسية في الـ .)29( DNA

مقارنة بالسالبة لصبغة كرام ,ان تحسس البكتريا الموجبة
لصبغة كرام ) (G+لمتراكيز المختمفة لبذور الحرمل يعود الى

االختالف في طبيعة تركيب الجدار الخموي ليا إذ تحتوي
عمى طبقة خارجية من الببتيدوكاليكان والذي تكون نفاذيتو
لممواد أكثر من جدار البكتريا السالبة لصبغة غرام)– (G

( .)21كما أوضح  Tegosوآخرون ( )31بان البكتريا
السالبة لصبغة كرام تمتمك مضخات متعددة مقاومة لمعقار

) Multi Drug Resistance pumps (MDRتقوم بقذف
السموم  Amphipathic Toxinsخالل الغالف الخارجي,

شكل  .6بكتريا Bacillus spp.عند التركيز  100ممغم/مل من
المستخمص

ومن خالل فحوصات المجير االلكتروني والقياس بالطريقة
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